
SmartGrid - information och kompensation

Från november månad finns åter SmartGrid-funktionen tillgänglig för styrning av kompatibla 
värmepumpar. Funktionaliteten finns tillgänglig i IVT Anywhere. (Funktionen har inte och 
kommer inte finnas tillgänglig i IVT Anywhere II).

Mot bakgrund av att SmartGrid-funktionen inte varit tillgänglig under perioden januari 2022 – 
december 2022 har IVT beslutat att ge en schablonberäknad kompensation till de kunder som 
hade kunnat använda SmartGrid-funktionaliteten under denna period, om den varit tillgänglig, 
och som har köpt en IVT-värmepump innan december 2021 och som fortfarande har gällande 
garanti på hela värmepumpen.

För att kunna använda SmartGrid-funktionaliteten måste värmepumpen kunna fjärrstyras via 
Internet och kunden måste ha ett timprisbaserat elavtal. 

Kompensationen baseras på en schablonberäkning av den potentiella besparing som en aktiv 
SmartGrid-funktionalitet teoretiskt hade resulterat i och påverkas av elprisområde, typ av 
värmepump och vilka månader som kunden hade kunnat använda SmartGrid-funktionen. Som 
exempel kommer kompensationen för elprisområde 3 att variera mellan 420 kronor och 1240 
kronor och för elprisområde 4 kommer kompensationen att variera mellan 480 kronor och 
1380 kronor för hela perioden januari 2022 – december 2022.

För att IVT ska kunna utvärdera om en kund är berättigad till kompensation ska bifogat 
frågeformulär besvaras och skickas till IVT enligt instruktionerna nedan. Besvaras inte samtliga 
frågor korrekt kommer inte utvärdering ske och ingen kompensation betalas.



IVT behöver svar på följande uppgifter för att kunna utvärdera om en kund är berättigad till 
kompensation:

Värmepumpstyp:
Värmepumpens serienummer:
Installationsdatum:
Uppvärmd yta på ditt hus (m²:
Årlig elförbrukning i snitt inkl. hushållsel (kWh: 
Elområde (SE1-SE4:
Har värmepumpen internetuppkoppling: 
Användarnamn IVT Anywhere eller 
mobiltelefonens operativsystem:
Har du timdebiterat elavtal:
När hade du som tidigast möjlighet att teckna 
timdebiterat elavtal:

Namn: 
Gatuadress: 
Postnummer: 
Ort: 
E-post:
Telefonnummer:
Bank:
Clearingnummer:
Kontonummer:

Vänligen besvara ovanstående frågor samt bifoga en kopia på ert elavtal, och skicka 
uppgifterna till support@se.bosch.com

När IVT har mottagit ovan angivna uppgifter kommer vi utvärdera om ni har rätt till 
kompensation och meddela er via den e-postadress ni angivit om ni erhåller kompensation 
eller inte. Handläggning pågår fortlöpande och uppskattas ta cirka 6-8 veckor.

mailto:support@se.bosch.com

	Gatuadress: 
	Postnummer: 
	Telefonnummer: 
	Clearingnummer: 
	Kontonummer: 
	Värmepumpstyp: [-Välj-]
	Serienummer: 
	Installationsdatum: 
	Uppvärmd husyta: 
	Årlig elförbrukning: 
	Elområde: 
	Internetuppkoppling: [-Välj-]
	Anv: 
	namn eller operativsystem: 

	Timdebiterat elavtal: [-Välj-]
	Timdebiterat elavtal möjligt från: 
	Namn: 
	Ort: 
	E-post: 
	Bank: 


